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Rörbiåsarna

Rudy Jackson var en av de första klari 
nettisterna med Ellingtons orkester, redan 
1926 hörde man av honom där. Hans bak 
grund var New Orleans och kom fram via 
K ing Oliver. Även om han inte var någon 
duktig musiker, så passade han väl in i 
orkestern under dess tidigare år, och hans 
solo i originalversionen av »Creole love 
call» är hans enda stora prestation. Han 
lämnade bandet i början av 1928 och för 
svann ur blickpunkten. N är han sist hördes 
a v  spelade han i Fjärran östern.

Barney Bigard kom som Jacksons efter 
trädare. Han var också New Orleans-pojke 
•och även han kom till Ellington över King 
O liver. När han kom med Duke stannade 
lian för att bli klarincttspelaren i orkestern. 
Bigards smidiga spel och flytande löpningar 
blev en välkänd och upskattad del av Duke 
Ellingtons musik. (»Saratoga Swing», 
»Across the Track Blues».) V id sällsynta 
tillfällen spelade han också tenorsax, på 
ett intetsägande sätt Han stannade hos Duke 
i  hela fjorton år, men 1942 ville han sätta 
igång på egen hand. Han for omkring och 
ströspelade och vaxade skivor med olika 
småband tills han 1947 började med Louis 
Armstrong och med honom har han varit så

gott som hela tiden tills helt nyligen. Men 
Bigards klarinett som gick så väl in i Elling 
tons orkesterklang, visade sig vara hopplöst 
missanpassad i andra sammanhang. Hans 
löpningar som var så närbesläktade med 
Dukes musik blev bara störande inslag mot 
andra bakgrunder. Sedan han lämnade Duke 
Ellington har irite Bigard spelat en enda 
ton av värde.

E fter en kort och händelse fattig period 
med Chauncey Haughton kom Jimmy Ha- 
milton med sedan Bigard slutat. Jimmy 
hade innan dess gjort sig känd från Teddy 
Wilsorts orkester. Han är en klarinettist 
med oklanderlig teknik, intellektuell spelstil 
och verkar se på sin musik »lite grann från 
ovan». Han är dock i fullt samförstånd med 
det musikaliska tänkandet av senare år inom 
Ellingtons orkester och utan tvivel är han 
en perfekt Ellington-musiker. (»Suddenly it 
jumpeds», »Air-Conditioned Jungle».) Någon 
gång spelar han tenorsax, och då med be 
tydligt mer värme än han använder i sitt 
klarinettspel. (»H y’a Sue».) Jimmy Hamil- 
ton är fortfarande med Duke.

Otto Hardwick spelade första altsax i 
orkestern under många år. Han var en av 
Dukes första musiker i Washington, och 
han spelade med från 1924 till 1928, och

Harry Carney har 
spelat med Elling 
ton sedan 1926.
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var åter med från 1932 till 1943. Hans 
sjungande altton var det outplånliga känne 
tecknet på Ellingtons saxofonsektion. Som 
solist var han däremot inte övertygande 
(»Hop Head»), Under åren som han var 
borta från Dukes orkester ledde han en 
egen orkester, dock utan större framgång, 
och när han slutade igen 1945 var det också 
för att bli sin egen, men det ledde inte till 
några påvisbara resultat. O tto Hardwick 
har nu tydligen alldeles försvunnit ur jazz 
bilden.

Russell Procope tog vid som första alt 
1945 och har stannat sedan dess. Han var 
en old-timer som var med Chick W ebb och 
Fletcher Henderson på trettiotalet, och som 
senare spelade med John Kirbys orkester. 
Trots att han var en godi solist är det sällan 
som han får spela solo i Ellingtons band 
(»Happy-Go-Lucky Local»), Han är också 
en duktig klarinettist (»The Mooche»). Det 
verkar som om Russell Procopes talanger 
blitt i hög grad outnyttjade i Dukes orkester.

Går vi tillbaks till 1928 så finner vi att 
John Cornelius med efternamnet Hodges 
sitter som andre altsaxofonist. Han kom 
som helt okänd från sin kusin Chick Webbs 
orkester, och han utvecklades till en av de 
mest prominenta medlemmarna av Duke E l 
lingtons orkester. Och det är inte så kon 
stigt, för Hodges är en oöverträffad alt 
saxofonist, med distinkt men ändå mjuk 
ton och en flytande melodisk linje och en 
aldrig sinande idéström. Det är alltid en 
glädje att höra ett Hodges-solo, och i El 
lingtons skivor måste det finnas hundratals 
(»Ring them bells», »Main Stem»), Hodges 
spelade också Bechet-influerad sopransaxo 
fon (»Rent Party Blues», »Harmony in 
Harlem»), Hodges samarbete med Elling 
ton varade många år, ja  rentav så länge att 
man tydligt kan höra på Hodges solon un 
der sista tiden hos Duke att han verkar 
trött och likgiltig. Han lämnade orkestern 
1951 för att bilda ett eget band. Han tog 
med sig Lawrence Brown och trumslagaren 
Sonny Greer. Hodges spekulation slog väl 
ut, musikaliskt sett, och det är rätt intres 
sant att notera att hans orkester i mångt 
och mycket påminde om Ellingtons. Kapell 
mästaren själv spelade fortfarande i sin egen 
omisskännliga altsax-stil, och det är han 
som är mannen bakom den ofta rent över 
svallande andan i bandet, som verkar ha
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Johnny Hodges är en av de mer mar 
kanta solisfprofilerna i Ellingtons band.

inspirerat Lawrence Brown till att spela 
sitt livs solo i deras inspelning av den gamla 
Ellington-melodin »In a Mellotone». Men 
om Hodges orkester även var en ekono 
misk succé är mera tveksamt. I varje fall 
upplöste Johnny Hodges orkestern och 
återgick till Ellingtons saxsektion i septem 
ber 1955.

Hodges blev ersatt av VVillie Smith i 
Ellingtons orkester 1951. Smith var en av 
stöttepelarna i det stjärnspäckade band som 
Jimmy Lunceford hade förr i världen, och 
under fyrtiotalet hade han förekommit i så 
olikartade sammanhang som H arry James’ 
orkester och Jazz at the Philharmonic. Hans 
inträde i Ellingtons orkester lovade gott, 
men föll trots allt inte väl ut. Antingen hade 
Smith själv stagnerat, eller också stämde 
inte hans musikaliska uppfattning överens 
med Dukes. Han lämnade orkestern 1952 
och efterträddes av old-timern Hilton Jef- 
ferson som hade sådana fina orkestrar som 
Hendersons, Chick Webbs och Cab Callo- 
ways bakom sig, och Jefferson kunde myc 
ket väl ha utvecklat sig till en god Elling- 
ton-musiker, men av okända orsaker stanna 
de han inte mer än några månader. Ett bra 
solo lämnade han dock efter sig i skivan 
»The Mooche». E fter honom kom Rick Hen- 
derson, en musiker om vilken inte mycket 
är känt. Han spelar i en mer modem skola, 
men att döma av hans hemska solo i »In a 
Mood», så är han tydligen inte alls i sådan 
klass som man väntar sig av en Ellington- 
musiker.

Tenorsaxofonen dröjde länge innan den 
kom till Ellingtons saxsektion. När den kom 
1940 trakterades den av Ben Webster. Han 
hade börjat sin karriär som elev till Cole- 
man Hawkins, som han efterträdde i Hen 
dersons orkester 1934, och han hade också 
spelat med många kända Harlem-band un 
der trettiotalet. Han hade till och med varit 
med Ellington under några mycket korta 
perioder, utan att få varaktigare anställning.

Utländsk radiojazz
Våglängderna fö r  A F N  sändningarna är 344, 547 

och 54,84 m.

A lla  dagar »
20..00 Gram m ofon (T an gier 25,23 31,56 41,47 m.)
23.00 Samma program

Söndagar
17.45 D ansorkester (London 24,80 m.)
22.00 Dinah Shore (A F N )
22.15 Dansorkestrar (H am burg 309 m.)
23.15 Jazz Session (Luxem burg 49,26 m.)

Måndagar «
23.00 Jazzhörnan (Saarbrucken 211 m.)
23.00 D ansorkestrar (London 247 m.)
23.00 Jazz (Sudw estfun k 295 m.)
23.00 Önskeskivor (A F N )
23.15 H it Parade (London 25,09 m.)

När han kom 1940, visade han sig genast 
passa ypperligt Vartefter åren gått har 
Hawkins inflytande banat väg för en myc 
ket personlig, mjuk spelstil som var helt i 
samförstånd med Ellingtons musikala upp 
fattning (»Cotton Tail», »Just a-sittin’ and 
a-rockin’»). Websters tid hos Duke var 
lyckosam, men tog slut 1943. Sedan dess har 
han haft gget band, och även varit med i 
olika orkesterkombinationer, men hans spel 
har försämrats på ett tråkigt sätt. Den mju 
ka tonen och den flytande melodiska linjen 
i spelet har ersatts av en jäktad och onjut 
bar stil, som helt tagit bort intrycket av 
hans förra storhet. Men det uppges att en 
nyligen utgiven L P  åter visar Ben Webster 
i sin gamla fina form.

Webster efterträddes av A l Sears, en fin 
tenorist som förut spelat med Andy Kirk 
och Lionel Hampton. Hans spelstil var inte 
lika personlig som Websters, men han an 
passade sig utmärkt hos Duke (»The Blues», 
från »Black, Brown and Beige», dans nr 1 
ur »Liberian Suite»), Han lämnade Elling 
ton 1949 och kom senare med i Hodges’ or 
kester. E fter honom hos Ellington kom Paul 
Gonsalves som tidigare varit med Count 
Basie och Dizzy Gillespie. Gonsalves, som 
inträdde i orkestern 1950, är en något Lester 
Young-influerad tenorist, och han passade 
väl in i Ellingtons band (»Take the A-train», 
»My Old Flame»), Så vitt man vet är han 
fortfarande med Duke Ellington.

Återigen ska vi gå tillbaka till fomstora 
dar, och då för att lära känna H arry Car- 
ney. Han har varit en stark stöttepelare i 
Ellingtons orkester alltsedan hans baryton- 
saxofon första gången hördes* i bandet 1926, 
och han är den ende ursprunglige Ellington- 
musiker som fortfarande sitter kvar på sin 
plats. Genom åren har Cameys mörka djupa 
saxton gått som en röd tråd genom Dukes 
mångskiftande och varierande musik; från 
hans första råa baryton-ton till hans numera 
så underfundiga och vackra spel.

Carney har utvecklat tekniken på sitt 
klumpiga instrument till fulländning. (»Old 
Man Blues», »V.I.P. Boogie».) I yngre da 
gar brukade han också dubblera på altsaxo 
fon, med inte oävet resultat (»Awful Sad»), 
och spelade trevliga klarinettsolon (»Creole 
Love Call», i versionen från 1932). På se 
nare år har Carney med sin basklarinett bi 
dragit med ännu en nyans till Ellingtons 
ton-palett (»On a Turquoise Cloud»), Harry 
Carney är en tvättäkta Ellington-musiker, 
och han skulle förmodligen aldrig kommit 
fram till sin nuvarande musikaliska storhet 
i någon annan omgivning.

(Forts, i nästa nr.)

Tisdagar %
12.30 F orces Favourites (London 24,80 m.)
17.15 H it Parade (London 24,80 m.)
21.20 Jazz (R I A S  407 m.)
22.15 Jazz (Strassburg 258 m.)
23.05 ön sk eskivor (A F N )
23.15 Jazz (London 247 m.)

Onsdagar
18.35 F orces F avourites (London 19,85 m.)
22.25 Geraldos Ork. (London 247 m.)
23.05 ön sk eskivor (A F N )
00.05 Jazz-Journal (M iinchen 375 m.)
00.10 Sw ing-Parade (S u d w estfu n k 195 m.)

Torsdagar >
18.00 In  the M ood (A F N )
22.15 Jazzklubben (Köpenham n 1224 m.)
22.20 Jazz 1957 (Su d w estfu n k 195 m.)
22.45 B fo r Blues (A F N )
23.00 Stuttgart se nedan
23.05 ön sk eskivor (A F N )
23.15 Jazz B and B ali (London 247 m .)
Fredagar .
10.45 D ansm usik (London 24,80 ra.)
13.30 H it Parade (London 19,85 m.)
22.00 M ostly  D ixie (A F N )
22.20 Jazzklubben (F ra n k fu rt 506 m.)
22.35 Jazz-N ytt (Sotten s 393 ra.)
23.05 ön sk eskivor (A F N )

Lördagar «.
13.00 Forces Favourites (L on don  24,80 m .)
18.35 Jazz Spot (London 247 m .)
21.00 B asin Street Jazz (A F N )
21.30 Rock’n R oll (A F N )
22.30 Jazz-Panoram a (Strassburg 258 m.)
00.05 önskeskivor (A F N )

Torsdagar kl. 23.00 (Stuttgart 522 och 49,75 **•) 
18 ju li Jazz-Salon 1957 i Dortmund 

Jazz F estival 1957 i F rank fu rt 
25 ju li A l Cohn

Jay and K a i (till ju li 1957)
1 aug. Beiderbecke —  B erigan —  B utterfield  

—  B r a ff  —  B aker. Trum petare av i går 
och i dag.

8 aug. E rw in  Lehn.
15 aug. Blues med Joe T u m e r, Jimmy Rushing 

o. Samm y P rice. Jazz-Grupper med H ank 
Jones.

Sky-R ider  .

I sju veckor
Amerikas
melodi

n r .  1
SINGING 
THE BLUES
Min blåaste blues

Insjungen av Gny Mitchel på 
PhilipB samt på svenska av 
Cacka Israelson på Odeon och 
Chris Lennert på Karusell.

lin a . i
LÖFVENHOLM
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